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 العاملي للحد من الكوارثاملؤمتر 

 اللجنة التحضريية
 الدورة الثانية

 2004أكتوبر / تشرين األول12 و11جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت6البند 

 التقرير املرحلي بشأن العملية التحضريية للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث

 مذكرة من إعداد األمانة العامة

االت الرئيسية اليت جيري فيها العمل لإلعداد للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث الذي             ْجيِمل هذا التقرير اجمل    
وهو يستعرض باقتضاب   . 2005يناير  / كانون الثاين  22 إىل   18سيعقد يف كويب، هيوغو، اليابان، يف الفترة من         

 :يوليه واألنشطة املخططة يف امليادين التالية/اإلجنازات املسجلة حىت هناية متوز
 :اجلوانب التنظيمية

 املكتب؛ `1` 
 الترتيبات اللوجستية؛ `2` 
 تعبئة املوارد؛ `3` 
 .االتصاالتاستراتيجية  `4` 

 :اجلوانب املوضوعية
 املشاورات مع أعضاء فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت واخلرباء وسائر الوكاالت؛ `1` 
 استعراض تنفيذ استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما؛ `2` 
 جتميع املعلومات الوطنية املتعلقة باحلد من الكوارث وحتليلها؛ `3` 
 ملشاورات اإلقليمية واملواضيعية؛ا `4` 
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 .إعداد اإلعالن `6` 
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 عرض عام

ة  جلنة حتضريية حكومية دولية مفتوحة باب العضويA/RES/58/214أنشأت اجلمعية العامة مبقتضى قرارها  
للمؤمتر الدويل للحد من الكوارث من أجل استعراض األعمال التحضريية التنظيمية والفنية للمؤمتر، وإقرار برنامج               

وقررت أيضا أن يكون للجنة التحضريية مكتب يتألف        . عمـل املؤمتر، واقتراح النظام الداخلي لكي يعتمده املؤمتر        
مثيل اجلغرايف العادل، وطلبت من األمانة املشتركة بني        مـن مخسـة ممـثلني لدول أعضاء ينتَخبون على أساس الت           

 .الوكاالت اخلاصة باالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث أن تقوم بدور أمانة املؤمتر وأن تنسق بني األنشطة التحضريية

وارث، ومـنذ انعقاد الدورة األوىل للجنة التحضريية، ما انفكت أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الك               
. مبـا فـيها الوحـدة اخلاصة باملؤمتر العاملي للحد من الكوارث، تشارك يف نواحي خمتلفة من األنشطة التحضريية                  

 .ويعرض اجلدول أدناه باختصار األنشطة املتعلقة بعملية اإلعداد للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث

 سيةجماالت العمل الرئي 2004يوليه /الوضع يف هناية متوز التخطيط

 النواحي التنظيمية

 سيواصل املكتب زعامة اإلشراف     -
عـلى أعمال اإلعداد للمؤمتر، مبا يف       
ذلـك التفاوض والنقاش الوشيكان     

 .خبصوص الوثيقة اخلتامية للربنامج

 لقد اجتمع املكتب بانتظام ملناقشة اجلوانب       -
 .املوضوعية والتنظيمية للمؤمتر

التحضريية  بلـغ تنظيم الدورة الثانية للجنة        -
 .مرحلة متقدمة

 املكتب
 :أعضاء املكتب

 )الرئيس( إكوادور -
  مجهورية أملانيا االحتادية-
 مجهوريـة إيـران اإلسالمية     -

 )املقرر   (
حبكـم كونه البلد   ( الـيابان    -

   املضــيف ومشــاركاً يف 
 )   الرئاسة

  املغرب-
  االحتاد الروسي-

 ستتواصل املناقشة مع اهليئات ذات      -
الـبلد املضيف والسلطات    (ن  الشـأ 

احمللـية وفـرقة العمل املشتركة بني       
بغية ) الوكاالت للحد من الكوارث   

وضع اللمسات األخرية على الربنامج     
اخلاص بكل جزء من األجزاء الثالثة،      
واختـاذ مجـيع الترتيبات اللوجستية      

 .الضرورية

 لقـد قامت أمانة املؤمتر مبهمة حتضريية ثانية         -
اللوجستية ناقشة املسائل التنظيمية و   إىل اليابان مل  

 .وكذلك ترتيبات البلد املضيف
 األعمـال التحضريية جارية فيما يتعلق بأجزاء        -

اجلزء احلكومي الدويل، واجلزء    (املؤمتـر الـثالثة     
التسجيل واالعتماد   ):املواضـيعي، واملنتدى العام   
أخرى ومشاركة هذه    والتنسـيق مـع منظمات    

صيص األماكن يف املبىن    وخت املـنظمات واألمن،  
 .الذي سيحتضن املؤمتر

 الترتيبات اللوجستية
     بالتشـاور مـع احلكومة     
املضـيفة، ومع حمافظة هيوغو،     
ومـع وحدة خدمات املؤمترات     
التابعة لألمم املتحدة، ومع دائرة     
خدمـات األمن التابعة ملكتب     
األمـم املـتحدة جبنيف، ومع      

 .املنظمات الشريكة
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 سيةجماالت العمل الرئي 2004يوليه /الوضع يف هناية متوز التخطيط
عن متويل إضايف من     جيري البحث    -

حكومـات ماحنـة أخـرى لتلبية       
احلاجات اإلضافية للمؤمتر وحاجات    
عملية اإلعداد لـه، ال سيما يف دعم       
مشـاركة املمثلني من البلدان النامية      

وفـود احلكومات وممثلو املنظمات     (
 ).غري احلكومية

 تعهدت حكومة اليابان بتغطية نفقات املؤمتر       -
يني دوالرات   من مال  2.5يف حـدود مـبلغ      

الواليـات املـتحدة، مبا يف ذلك تقدمي الدعم         
 .املايل لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

 قد عربت عدة حكومات عن التزامها بتقدمي        -
الدعم املايل، خصوصا فيما يتصل بسفر الوفود       

 .واملنظمات غري احلكومية من البلدان النامية

 تعبئة املوارد

صاالت اخلاصة   فـيما يتعلق باالت    -
باملؤمتـر العاملي للحد من الكوارث،      
سـيتم التركيز أساسا على اجملاالت      

 :الرئيسية التالية
إنـتاج فيديو كليب قصري حيمل      ) 1

رسالة رئيسية وعرُضه على القنوات     
 التلفزيونية؛

إنـتاج ثالثـة إعالنات مصورة      ) 2
قصـرية توضـح املمارسات اجليدة      

 نية؛وعرضها على القنوات التلفزيو
إنشـاء غرفة للصحافة على املوقع      ) 3

 ؛على اإلنترنت للوصول إىل الصحفيني
إنشـاء شـبكة من الصحفيني      ) 4

يتحدثون لغات متعددة وينتمون إىل     
أقاليم خمتلفة ليكوِّنوا فريقا ينافح عن      

 .احلد من الكوارث
 جيـري التخطيط لالحتفال باليوم      -

 13العـاملي للحد من الكوارث يف       
 وملنح  2004أكتوبر  /ولتشرين األ 

 ساساكاوا،  –جائـزة األمم املتحدة     
وهـو ما ُيتيح فرصة لتسليط الضوء       
عـلى املواضيع اليت سيتناوهلا املؤمتر      

 .العاملي للحد من الكوارث

أنشـئت صـفحة خاصة على شبكة اإلنترنت      -
 .للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث

 قـام فـريق االستراتيجية الدولية للحد من         -
كـوارث بـبلورة استراتيجية إعالمية خاصة       ال

وناقشـها مـع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،        
ومـع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، واالحتاد       
الـدويل جلمعـيات الصـليب األمحر واهلالل        
األمحـر، ومكتـب األمـم املتحدة خلدمات        
املشاريع، اليت تشكل اآلن فريق اتصال خاص       

وسيكون . د من الكوارث  لـلمؤمتر العاملي للح   
فريق االتصال مبثابة شبكة من الوكاالت قصد       
ضـمان التنسيق واالنسجام بني مجيع األنشطة       
املـتعلقة باالتصاالت أثناء انعقاد املؤمتر العاملي       

وقد مت توظيف خبري    . لـلحد مـن الكوارث    
للمساعدة يف إجناز العمل املتعلق باالتصال، مبا       

 .عالميف ذلك االتصال بوسائط اإل
 وافـق جملـس منشورات األمم املتحدة يف         -

 .نيويورك على شعار املؤمتر
على ) وهو آخر ما طُبع   ( ُنشر اإلعالن الثاين     -

موقع االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث      
 :على اإلنترنت

wcdr/org.unisdr.www. 

 استراتيجية االتصاالت

 النواحي املوضوعية
تماع الثالث   من املقرر أن يعقد االج     -

لفريق العمل كجزء من الدورة العاشرة      
لفرقة العمل املشتركة بني الوكاالت يف      

 .2004أكتوبر / تشرين األول9

 لفرقة  ُعقد االجتماع الثاين لفريق العمل التابع      -
إطار الدورة   العمـل املشتركة بني الوكاالت يف     

التاسـعة الجـتماع فـرقة العمل املشتركة بني         
 .2004مايو / أيار5الوكاالت يف 

املشـاورات مع أعضاء فرقة     
العمل املشتركة بني الوكاالت    

 واخلرباء وسائر الوكاالت
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 سيةجماالت العمل الرئي 2004يوليه /الوضع يف هناية متوز التخطيط

 جتـري مشـاورات مع منظمات       -
شـريكة ومع خرباء أفراد ومع فريق       
العمـل التابع لفرقة العمل املشتركة      

 .بني الوكاالت

 جـرى حـوار مباشر عرب اإلنترنت بشأن         -
اجملـاالت ذات األولوية للمزيد من العمل من        `

-2005أجل تنفيذ خطة احلد من الكوارث       
 15 إىل يونــيه/ حزيــران15 مـن  `2015
ميكـن احلصول على    . (2004يولـيه   /متـوز 

ــتايل  ــع الـ ــلى املوقـ ــلخص عـ : مـ
www.unisdr.org/wcdr.( 

 قد عرب عدد من أعضاء فرقة العمل املشتركة         -
بني الوكاالت عن التزام خاص بدعم األشغال       
التحضـريية للدورات املواضيعية ومبشاركتهم     

والنصـح واإلسهام من فرادى اخلرباء      . فـيها 
 .مطلوبان

املشـاورات مع أعضاء فرقة     
العمل املشتركة بني الوكاالت    
واخلـرباء وسـائر الوكاالت     

 )تابع(

 مثـة نشـرة تتـناول املمارسات        -
واألمـثلة اجلـيدة سـتكون جاهزة       

ي للتوزيع يف مكان انعقاد املؤمتر العامل     
وهـي نشـرة  (للحد من الكوارث    

مشتركـة بيـن األمـم املتحـدة    
 ).وتودور روز

 أعلـن وكيل األمني العام جان إيغالند عن         -
العيش يف ظل   : إصدار النشرة اليت حتمل عنوان    

استعراض عاملي ملبادرات احلد من     : املخاطـر 
 والـيت ُتشـكل األساس األويل       الكـوارث، 

 14ا يف الســتعراض اســتراتيجية يوكوهامــ
، وذلك يف جلسة إعالمية     2004يوليه  /متـوز 

للصحافة ويف جلسة إعالمية للوفود أثناء انعقاد       
 .اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف نيويورك

اسـتعراض تنفيذ استراتيجية    
وخطـة عمل يوكوهاما مـن     

 أجـل عامل أكثر أمناً

 يقدَّم مشروع التقرير الذي يتضمن تعليقات       - 
 للجـنة التحضريية، وكذلك     الـدورة األوىل  

اسـتنتاجات وحتلـيالت املعلومات الوطنية يف       
الـدورة الثانـية للجنة التحضريية مـن أجل        

 .التعليق عليه

(A/CONF.206/PC(II)/3) 

 

 سـيتم إنتاج قرص مضغوط يضم       -
مجـيع املعلومات الوطنية اليت قُدمت      

مـن املقرَّر إجنازه حبلول هناية عام       (
2004.( 

، قدمت حنو   2004يوليه  /متوز يف أواخـر     -
وجيري حتليلها لُتستخَدم   . ستني دولة مسامهاهتا  

 .يف عملية استعراض يوكوهاما
 ُيقـدَّم جتمـيع التقارير الوطنية إىل اللجنة         -

 .التحضريية يف دورهتا الثانية
)A/CONF.206/PC(II)/INF.3( 

جتمــيع املعلومــات الوطنــية 
املـتعلقة بـاحلد من الكوارث      

 وحتليلها
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 سيةجماالت العمل الرئي 2004يوليه /الوضع يف هناية متوز التخطيط

 ستواصــل أمانــة االســتراتيجية -
الدولية للحد من الكوارث دعم هذه      
املشاورات اإلقليمية واملواضيعية مع     

 .املنظمات الشريكة
 ستسـتمر األمانة يف حرصها على       -

أن تظهـر تلك التوصيات يف وثائق       
 .عمل املؤمتر

 تؤخـذ التوصـيات بعني االعتبار يف وثائق         -
 للدورة الثانية   العمـل اليت تعدها أمانة املؤمتر     

 .للجنة التحضريية
تقدَّم املعلومات والتوصيات اجملّمعة املقدمة من       -

االجـتماعات اإلقليمـية واملواضيعية إىل الدورة       
 .الثانية للجنة التحضريية

)A/CONF.206/PC(II)/INF.2( 

ــية  ا ــاورات اإلقليمـ ملشـ
مـن املنتظر أن    (واملواضـيعية   

ُتسـهم النـتائج يف استعراض      
ــتراتي ــل اس ــة عم جية وخط

يوكوهاما ونتائج برنامج املؤمتر    
 )العاملي للحد من الكوارث

 سيسـتمر التفاوض والنقاش بعد      -
انعقاد الدورة الثانية للجنة التحضريية     
عـلى أساس آلية حمددة يتم االتفاق       
علـيها يف الـدورة الثانـية للجنة        

 .التحضريية

الستعراض  بـناء على االستنتاجات األولية       -
مـا، بلورت األمانة مشروع عرض موجز       يوكوها

أويل لعناصـر السياسـة والربنامج، بالتشاور مع        
اخلـرباء ومع فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت        

 .ومع املكتب
)A/CONF.206/PC(I)/4( 

إعداد الوثيقة اخلتامية للربنامج

 صـدر مشـروع الوثيقة اخلتامية للربنامج        - 
ل شهر  مـايو يف أوائ   / أيـار  31املـؤرخ يف    

يونيه بناء على املسائل اليت نوقشت يف       /حزيران
الـدورة األوىل للجـنة التحضريية والتعليقات       

وقد أُطلق على الوثيقة    . الـواردة بعـد ذلك    
تعزيز قدرة األمم واجملتمعات    "مبدئـيا عنوان    

عـلى مواجهـة الكـوارث، دعمـا للتنمية         
 ".املستدامة

،  أدجمـت أمانـة املؤمتـر، بتوجيه من املقرر         -
التعلـيقات املقدَّمة يف مشروع التقرير املؤرخ يف        

ويقدَّم مشروع التقرير املنقح    . مـايو / أيـار  31
إىل الـدورة الثانـية للجنة      ) أغسـطس /آب9(

 .التحضريية ملناقشته والتفاوض بشأنه
(A/CONF.206/PC(II)/4) 

 

 من املتوقع أن تبدأ مناقشة اإلعالن       -
والـتفاوض بشـأن نص يف الدورة       

 .نية للجنة التحضرييةالثا

 سـيعد الـبلد املضيف مشروعاً أولياً قبل         -
 .انعقاد املؤمتر العاملي للحد من الكوارث

 إعداد اإلعالن

 ـ ـ ـ ـ ـ


